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 ٤

  ))١١((إهداء إهداء 

  عشريةعشرية
  

  مين اللي يسهر جنبي الليل

  مين اللي باله معايا طويل

  مين لما اتعب يساعدني 

  ل يومعايا حمل الهم يش

ه غير ست الستات مين هي  

  ات أبتصبح وبوياها 

   ييرها وأهادجيب لمين غاو

  أم العيال العشرية 

  

  بتاع الطيب يا عم يا

  ب يالمسك ريحه ما يتع

   الطيب طردينى من العإ

   هديه ي لمحبوبتدواخ

  الم العيال الشعرية 

  

  ملالمخيا عم يا بتاع 

  إدينى نوع توب المحمل

  مل جعلشان حبيبتي تت

  حيةاأبيض بلون الصب

  ابيض يا قلب العشرية 

  

  



 ٥

  نبي الليل مين اللي يسهر ج

  مين اللي باله معايا طويل 

   العيال الشعرية أم

  

  جايب معايا اللي في يدي 

  ه من كدي وقدرت أجيب

  عندي   بس اناشوال تقولي

   عليا لبتهوكفاية 

  أصلك أصيلة يا عشرية 

  

  ما يغلى يا ست الستات 

  عليك لولى وال غويشات 

  وأجيب لمين غيرك أهادى 

  عشريةأم العيال ال

  رية شيال العأم الع



 ٦

  ))٢٢((إهداء إهداء 
  

  إلى ثالثة

  مازلن بقلوب حنونة

   سوزان– سومه –جيهان 

  

  وأبىأمي إلى 

  اعرف

  ...سنفترق قريباً 

  

   الرجاليإلى باقي إخوت

  قليل.... كان أحدكم معي منذ قليل 

  هل تعلمون أين ذهب

  

   قلبي حبيبةإلى

  زوجتي

  

  إليك يا حبيبتي

  مريم

  

  

  



 ٧

  اآلخرون لهم آسرة في قلبياآلخرون لهم آسرة في قلبي
  

  اشعر أنى سأموت دون قصد 

  ون مثالعيضس

  فاسي المتوترة أنالوسادة فوق 

  أثناء نومي

  أو 

  يمسكونني من يدي وقدمي 

   إلى القبريويذهبون ب

   الموتى أعانقكي

  لكن المؤكد 

  أنهم سيجرون ورائي 

  وعيونهم تعبر عن معصيتي 

  سأقول بالتأكيد 

  ؟ يماذا يفعلون ب

  القوية وأحاول  الفرار من قبضاتهم 

  وإغرائهم بالخبز والسجائر 

  سأفتح صدري 

  كشف عن الخوف الذي يرعى بداخله أو

  لعلى استعطفهم 

  ربما يحملون في قمصانهم 

  صورة لعيسى 

  وصورة لي 

   احدهكالنا ال يصدق

   يجرون ورائي 

  ال يجرون 



 ٨

  دية في كفه الخشن ميحمل كل منهم 

  وال يحملون 

  في البدء" 

  األرضحين دبت قدماي على 

  ربكني السيرأ

   "فكانت خطوتي عبئاً

  

  لعلك على حق

  وكانوا هنا 

   أقنعةيرتدون 

  المهمالت  ع أن تضع هواجسك في سلةيلكنك تستط

  تخبئ أقالمك الرخيصة 

  وتلتفت وراءك 

  فربما كانوا الظالم الذي تجره خلفك 

  ولم تنتبه 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٩

  

  رهافةرهافة
  

   يأب

   الحداد بمتشحات بثيان قسوتك تجعل قلبي ممشى لنساء إ

  وأمي 

  تم اآلخرين مآتقضى الوقت في 

  ال وقت لي عندها 

  يءلكنني أتقمص أي ش

  ا بسهولة مهدواراً ليس من الصعب أن تفهأ

   تمنحني الرضا أميلعل 

  و على األقلأ

  خرين لآل هفعلأ مما يء بشيال تش

  خرون اآل

  الذين يتوالهم اهللا برحمته 

  و أ

  يبيدهم 

  خاف أحتى ال 

  قابلهم أكون متوتراً حين أ ال أو

  

  عزيزتي آية 

  ن ماذا تفعلين اآل

  تك تدفعك لذلك وءهل نب

  !!!يتها النبيه الصغيرة أ

  

  ال تشبكي يدك في يدي



 ١٠

  وتضغطي عليها 

  حين ال تعبئي بنا 

  علم أألنني 

  نك أ

  ال ترهبين شيئاً 

  لحزن اسوى 

  

  



 ١١

  كائن رغباته نظيفةكائن رغباته نظيفة
  

  ا اللصوص بئ داخلهأخن أستحتمل رأسي 

  نسى أل

  سماء الذين أساءوا لي أ

  نا آخر من يمشى من المقهى أ

  تاركاً خلفي رجالً من دخان النارجيلة 

   الوهميين هصدقائيتحدث أل

  ويبتسم 

  

   كلها أبياكتسبت عادات 

  شعرأن  أدون

  فتحت أمي بابنا

  فارتكبت 

  حد أن يراني أ

  مام مرآتيأواقفاً 

  دفة امتعجباً سأقول لكم مص

  ندما أخرفع

   بيدي المرتعشة أتلكأكنت 

  خرين جساد اآلأتحسس أل

  حد أا أوهمني بها مرب

  ثق به أل

  هق رنا مأ

  من المواصالت التي تؤدى في النهاية لي 

  أنا الحشاش الصغير

  ن لى اآلإ



 ١٢

  عرف خطوة ثابتة لي ألم 

   يمجهوبإيقاع  

   الدرج داصع

  ركل الحصى الخفيف أ

   مشى فوق األشياء الثقيلةأ

  يضاً أبإيقاع همجي 

  ثرثر أ

   أذني فيهمسات اآلخرين 

  ترن 

  يقولون 

  نظرتي قبيحة 

  سئلتي ملوثة بالصدق أن أثم 

  كانوا سيئي الظن 

  هؤالء الذين تعمل لراحتهم 

  ولى المقابلة األفي وتبادلهم 

  رجفة 

  نا أ يكان البدائ

  كنت له 

  لكنى 

  يت أول ما رأيت أر

  النظرة المربكة 

  المحيرة استدارتي 

  قلت 

  بص ورائي ألماذا 

  حد أفلم يجبن 

   ينحنأنى أيت أثم ر



 ١٣

   يلتقط ما سقط منأل

   يوما يستر عانت

  فابتسمت 

  رجعت خطوة 

  تقدمت 

  نظر حولي أوأنا 

  أصيبت ساقاي بوجع 

  أيقنت أنى لم أدرك 

  قانون السير

  نسى أكون وأهكذا 

  بين اثنين 

  هركلأ الذيالخفيف 

  قه خطو فوأ الذيالثقيل 

  ال املك ما يجعلني عادالً 

  كي أكون الكائن 

   رغباته نظيفة الذي

  بالضبط 

  مر عليه آكل األشياء تت

  وروحه رهيفة 

  

  

  

  

  

  



 ١٤

   الوحيد الوحيدههبلبلمذكرات عزلة األمذكرات عزلة األ
  

   غرباء واال شيء يهمهم سوى أن يكون

  فلما اهللا ال يبادلني الرهافة ؟ 

  كون عبده الوحيد أن أ

  هل البيت أاوات روعذ

   خالصطاهرات

  يدنين فوق شفاههن 

  دانتيال قديمة 

  فقط 

  شفاههن 

  حتى ال يتكلمن كثيراً     

  وأختي الطبية 

  خرين  قلوب اآلفي تعمل التي

  سها أتسند ر

  فوق زجاج نافذتي 

  تنظر بهدوء 

  بينما يجربون سخافاتهم 

  يتضاحكون 

  لقاء الوداع إ فيثم يتمادون 

  )  روحاً سرمدية يمنحنيالذيالمكان (

  لقى اهللا فيه أ ال

  لكنني 

   تصنع حباً التيشياء اتمتع باأل

   مدرستي في

  أتذكر 



 ١٥

  نام فوق المقعد كثيراً أكنت 

  أشم رائحة الطفولة 

  عياد  األفيأشاهد المسلمين 

  يجربون الطيب 

  طفال الصعاليك والملكة لأل

  ةصدقاء عنو عاطفة األورصرت مجرباً لظه

  يضاً أ

   يهمهم ءال شي

  ا غرباءن يكونوأسوى 

   أبي

  تشبهه الرساالت المقدسة 

   ال يشبهها - تماماً  -لكنه 

   يم المذياع القدةحين يؤذن كالعاد

  بله الوحيد وهذا األ

   واحد ءال يهمه سوى شي

  

    ::ينينحزحز مساء له  مساء له فيفيقال قال 

  الحياة بدون خوف"

  "لهإن كالحياة بدو

  

  ريد شيئاً أوال 

  سوى أن يحملني اثنان من اليمام 

   إلى طفولتي

  طفولتي 

  ثارها ما زالت عالقة بحيطان بيتي القديم آ

  هناك 



 ١٦

  حيث شيخوخة جدتي 

  طفال صغار أومضغ تتحول إلى 

   نييحاصرون

  

  صبع يد سوزان الصغيرة إ يءحيث اهللا ش

   معها دور الرتابة حين تقمصتُ

  -   وتقطع الليمون -ن تمسك سكيناً أأم ها ال تعرف 

  

  ةبباله

  معطيات ممارسة الرهافة  كان يمكن البحث عن

  ومعرفة الخمول الراقد 

  صدقاء الشيوعيين بين صحبة األ

  وان ثمة طفولة عارضة 

  يصنعها المربون القدامى 

  المربون 

  هؤالء الذين رحلوا 

   رسالة نقرأها وادون أن يودع

  ثاراً شبيهه بالطهارة آأو 

  

  

  

  

  

  

  



 ١٧

  طفل العائلة الوحيدطفل العائلة الوحيد
  

  عادة 

   مبتسماً .. ……  الشقةفيخرين باغت اآلأ

  وهم 

  ساهرون منذ عام مضى 

   حياكة مالبس البنات الغائبات في

  وال يبتسمون لي 

  نهم أل

   تتساقط من الرأس على مهل التي شياِءكاأل

  خرون عاد ة طيبون اآل

  لكنهم ال يبتسمون لي 

  ا تن رده شقفيلما أقف سعيداً 

  ريكة وهؤالء المتكئات على األ

  رز ينقين األ

  حزن  بنينظر

  رض يكاد يقع على األ

  فيلوث األقدام العابرة 

  عرف أ

  قدام غريبة أة قبالش

  وفنجان القهوة مقلوباً 

  شياء مقلوبة مالحة الطعام فوق األ

  كراسات رسم العيال 

  حذية المرضى والزائرين أ

  سجادة الصالة مهترئة لحد الكفر 

  كل هذه األشياء بالضبط 



 ١٨

  همال فوق قلبي إمرمية ب

  عادة 

  متجهماً ......  الشقة فيخرين باغت اآلأ

  اًحدأرى أفال 

  سوى طيبة تسيل كالشمع 

  فوق سلم بيتنا الخشبي 

   تنا العذراواتامن جار

  وضحكاتهن الصاخبة كانت 

  فوق السطوح 

  خرى تنهمر فوق الدماغ أوعشوائيات 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٩

  جنازة خفيفةجنازة خفيفة
  

  مس أ

  قيمت جنازتي أ

   يحملني أبيكان 

  خافها أ التي بى على العيون ويمر 

  أختي الصغيرة 

  كانت تحمل حذائي 

  

   حجرتي فيو

  سرة البيضاءاأل

  رامل بأثوابهن سودتها األ

  والجيران 

  حذيتهم أمام المقاعد أخلعوا 

  لماذا  تقيمون داخل الحجرة ؟ 

  !؟.. سرة قلقين لماذا تنامون فوق األ

  عرف أ

  ن لكم بيوتاً أ

   عندي التي ك.....وقمصاناً مهترئة 

  فلماذا تقيمون داخل الحجرة ؟ 

   آه

  عرفت 

   أخبئه تحت الوسادة الذي فيضع

   اتسخت التيياقة القميص 

  خبأها أنا أمنذ طفولتي و

  الصفعات المؤلمة فوق صدغي 



 ٢٠

  رصها من البداية أن أحرصت 

  داخل حقيبة الدراسة 

   ولم تعرف به أمي أ اهترالذيالحذاء 

  !حجرة ؟لهذا تقيمون داخل الأ

  تذكر أ

  كان أخي يخدعني 

  يخبئ نقودي فوق رف العقاقير 

  النقود 

  ن فوق البالط  ترن اآلالتي

   ملئت الشقة التيفتصيب التماثيل 

  باضطرابات خفيفة 

  وصور  الجالسين داخل البراويز 

  تتالشى 

  كثر من تأويل أمر حتمل األلي

   الحاضرين ه وجوووتبد

  كثر طيبة أ

   حيوانية كثرأف

  

  هكذا 

  

  لفة لتبقى لنا األ

  !!!لتبقى لنا الحياة 

  

  



 ٢١

  

  داء إنساني ناقصداء إنساني ناقصأأ
  

   تحقيقها بمثابة كلمة نحققت رغبات كثيرة لك

  يقولها صديق 

  مثالً 

  ! عرف عن وليد ؟أل نفسي ماذا أسأعندما 

  " ع . م " عرف شيئاً أال / فأقول 

   صنعتها الذينا أخرى أ شياءأ في نفسهوثمة من يقول 

   برغبتيداخله

  قول أحد تحدث ألأنى عندما أ لكن ال يمنع هذا 

  كون صعلوكاً أن حتاج ألأ

   التيشياء ن كل األأ عن ي دمفي الذيلكن البرود 

   الذي ذاكرتي من قبل ذلك في حدثت قدتحدث 

  بكى ولما يحدث أكون مسالماً لموت أخي فال أدفعني 

  لي 

   السجائر  ندخأهب معكم أذ

  بكى ليس لدى ذاكرتي أستطيع فأحاول السكر وال أ

  تناساها أحداث المؤلمة والخفيفة والمملة كي من األ

  .... وفر عليكم الحيرة ألكي 

   متعدد النماذج أنا

  صيل أليكون داعر  هنفسيطور نموذج إنساني جداً ونموذج 

  ... خر يحاول يكون آو

  وكما تعلمون منذ بدايتي معكم شاب هزلي 

   - احد فقط يعرف ذلك قبل اآلن و-لقد تعمدت السطحية 

  قنعة زيل كل األهذى ألأأنني ال أهتم بكم بصراحة أظل 



 ٢٢

  ضحك أخرين و بيني وبين اآلالتي

  نكم تعتبرونني مخرف وخفيف لكن ذلك ال يقلل أصحيح 

   ي تسلط اآلخرين على اهتزازاتي وخفتالتيمن قدراتي 

   ي وحدي يتركونني حقفيفيقولون كالماً شائناً 

   يخر يطردن عند افتراقنا واآلي لهحدهم لسانأيخرج ربما 

   الرائق هعكر له مزاجأ ال ي كهمن بيت

  يضاً ذلك أ

  ال يقلل من قدراتي على االستمرار والمتابعة

  رى أريد دائماً أ أناتوقعه فأ قد يحدث ما ال 

   الخفة ويوجه ي ذاتفي ذاته النضوج وفيكل منكم يظن 

   هلي نصائح

   أننيقدعتأ يوم قبيح في

  فعل أقول ماذا أ العالم وفي سأنفجر 

   تزيد اضطراباتي من التيشياء هل قلت لكم عن األ

  ! المجهول ؟

  المغص .... ياااه   

  قول المغص أ

   رغم ذلك فأنا يء تهترين معدتأحس أتألم كثيراً وأ

   كبير كسول لحٍد

   الفراش ي فيظل مكانأ

  لم درب نفسي على الحركة لتقليل األأال 

  ندهش لذلكأوربما 

  قول أ و

  ة قد تكون المفاجأ

   جعلتني كسول جداً التي هي -أنني معكم على األرض  -

  عتبرها أراها أ التيحداث اليومية لذلك كل المواقف واأل



 ٢٣

   نفس المكان في نفس الزمان وفيبديهيه قد حدثت 

  يضحك فأربما ذلك يكون مثيراً للسخرية بالنسبة لي ف

  رفوجوهكم ضحكة العا

   يرفتي وترتيب كتبغيضاً ال اعتنى بتنظيف أ

   أمامي ةراها مبعثرأن أتلذذ بأو

   ذلك ال يو همجأ و بارد مثالًأ بينى غر أشعأن أال مانع 

  شعر بذلك أتأسف عليه المهم أنني أ

  ؟ !من أنا 

  سيكون هذا السؤال لي وحدي 

  كم بغبائكم عقنأربما 

  وربما تقنعونني بموتى 

  لقى بها الرب وقال أ التيالنقود   هي قطعة سيكونالذيلكن 

   الذي سيكون نا فسيكونأ الذين استقرت على الملك إ

  م قرداً سعيداً أنساناً قالوا إ

  

   فسيكون ي هي ظهرالتين استقرت على الكتابة إو

   شقياً لهإم أ سيكون إنسانا قالوا الذي

  تجرأ على فعل الرزيلة

  حتقر فيه ته ألقوله بفمي فكالهما خلفأوالحق ما 

   يلوهيتأ

   اهللا  ي الطريقة الحظية خلقنهوبهذ

   كنت بشراًةوصدف

   ربما 

  كون كائن آخر وفر ألأ كان مصيري ةن تبدل وجه العملإ

  قطعة نقود مثالً 

  ) فالنقود تحتاج لمثلها لتساعدها على البقاء ( 



 ٢٤

  ن أستطيع ت ال يء شأي ة دراجة بخارية عربة ،و حمامأ

   الدائم ه غيابي فه سرين يطوأع ي ليستطهتسبق

   ه تافيء شأيربما كنت 

  



 ٢٥

  الحظ الحظ 
  

  الحظ 

  يااااه 

  نطقها أ ما كلي فمفيتتفكك  التي ةهذه المفرد

  رض وتتناثر على األ

  كون أن أكانت معي قبل 

   ينها ترافقنأوبما 

  خرين  يلقى بها اآلالتي العملة ةنتظر رفأنا دائماً أف

  بل رمضان بيوم ق

  يءود مع زميل جرلعب النقأ

   ي يشجعني العادة هو الذفي

  ه بنا المقامر الصغير ولم انتأ

   الحركة ولفت  قصيرة على خفِةيبدو أنني تدربت لفترٍة

  االنتباه 

  نا قررت ذلك عامداًأ

  سمع من يقول  أل

  نك ممثل إ

   ةقنعكثر األأمثل القادر على ارتداء مبالطبع فال

   ة ال يعرف حقيقة ثابتنه حقيقة هويته وربما ألخفاِءإل

  ن فتتغير بها الحقائق انسفالظواهر تتغير مع األرض واإل

  خيرة أسأقول كلمة 

   نهاية اليوم يف

   حصى كثيري يدفين يكون أ لنام قبأظن أنني ال أ

  خشونته أتحسس

   وحواف بعضه المدببة 



 ٢٦

  طمئن أنني أكي 

  خرى أ ةسأتعثر فيه مر

  ذن إ

  حمر لم اللون األسيبقى األ

  نام أف
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